
 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  

ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมอืง อําเภอทบัปุด  
อําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอเกาะยาว จงัหวัดพังงา  

   
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษา 

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และโดยอนมุัติจาก

คณะรัฐมนตร ีออกประกาศไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ในประกาศนี ้
  “แนวชายฝงทะเล” หมายความวา  แนวทีน่้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาต ิ

“ชายหาด” หมายความวา  พ้ืนทีภ่ายในแนวที่น้าํทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาต ิ

จนถึงแนวที่น้าํทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
 
  ขอ ๒  ใหพ้ืนที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษและเขตควบคุมอาคารของ 

จังหวัดพังงา ดังตอไปนี ้ตามแผนที่ทายประกาศนี ้เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี ้
  (๑) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินปาอาวพงังา  

ในทองที่ตาํบลกระโสม ตาํบลกะไหล ตาํบลคลองเคียน อําเภอตะกัว่ทุง ตําบลเกาะปนหยี อําเภอ 
เมืองพังงา และตําบลเกาะยาวนอย ตาํบลเกาะยาวใหญ ก่ิงอําเภอเกาะยาว อําเภอเมืองพังงา  
จังหวัดพังงา ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
  (๒) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในทองที่บางแหงในจงัหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และ 
จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะทองที่ในจงัหวัดพังงา 
 
 
 
 



 ๒ 

  (๓) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนด 
เขตหามใชเคร่ืองมืออวนลากและอวนรุน ที่ใชกับเรือยนตทําการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  

พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ตั้งแต 
ดานเหนือของตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี ไปทางทิศใตขนานกับแนวชายฝงทะเลจนสุดเขตตําบลมะรุย 

อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
  (๔) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนด 
เขตหามใชเคร่ืองมืออวนลากและอวนรุน ทําการประมงในบริเวณอาวพังงา ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๑  
  ใหจําแนกพื้นที่ตามวรรคหนึ่งเปน ๖ บริเวณ ดังตอไปนี้ 
  บริเวณที่ ๑  เขตพืน้ที่อนุรักษแหลงหญาทะเลและแนวปะการัง ไดแก 

(๑) พ้ืนที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะพระทอง  
ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี ตั้งแตหมูที่ ๔ บานปากจก ไปทางทิศใตจนจดปากอาวเวะ 
ที่ดานใตของเกาะพระทอง  เสนตรงที่ลากตอจากจดุดังกลาวไปจนจดปากอาวเวะอกีฝงหนึ่ง  
ที่ดานเหนือของเกาะคอเขา ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา และแนวชายฝงทะเลดานตะวนัตก 
ของเกาะคอเขา ไปทางทิศใตตามแนวชายฝงทะเลจนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบล 
เกาะคอเขากบัตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา ออกไปในทะเลจนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม 

ดานตะวนัตก ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๓ 
(๒) พ้ืนที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลบริเวณแหลมหัวกรังนอย ตาํบล 

บางมวง อําเภอตะกั่วปา ตั้งแตหมูที่ ๓ บานบางหมอ จนสุดเขตหมูที่ ๗ บานบางสักเหนือ ออกไป 
ในทะเลจนจดแนวเขตพื้นทีคุ่มครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๕ 
  (๓) พ้ืนที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลบริเวณแหลมหัวกรังใหญ ตาํบล

คึกคัก อําเภอตะกั่วปา ตั้งแตหมูที่ ๒ บานเขาบา จนจดปากคลองพรุไทรดานใต ออกไปในทะเล 
จนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๕ 

 (๔) พ้ืนที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวันตก ตั้งแตปลายแหลม 

อาวขาม ตาํบลลําแกน อําเภอทายเหมือง จนจดแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาลําป - หาดทายเหมือง 
ออกไปในทะเลจนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวนัตก 

 (๕) พ้ืนที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเล ตั้งแตหมูที่ ๗ บานทานุน (๑)  
ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกัว่ทุง จนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกกลอยกับตําบล 
หลอยูง อําเภอตะกั่วทุง ออกไปในทะเลจนจดแนวเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตก 
ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต 

 (๖) พ้ืนที่นานน้ําทะเลในเขตจังหวัดพังงาที่วัดจากแนวที่น้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกต ิ
ทางธรรมชาติรอบเกาะกูดูใหญ ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลเปนระยะ  

๓,๐๐๐ เมตร  
 
 



 ๓ 

   (๗) พ้ืนที่นานน้ําทะเลภายในบริเวณ ดังตอไปนี ้
ดานเหนือ  จดเสนตรงที่ลากจากปลายแหลมเหีย ตําบลเกาะยาวใหญ 

อําเภอเกาะยาว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนจดกบัเสนตรงที่ลากจากแนวชายฝงทะเลบริเวณ 
เขตหมูที่ ๒ บานกลาง ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
เปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร  

ดานตะวนัออก จดเสนตรงที่ลากจากแนวชายฝงทะเลบริเวณเขต  
หมูที่ ๒ บานกลาง ตาํบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอื 
เปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร  แนวที่น้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ ตั้งแตหมูที่ ๒ บานกลาง 

ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว ไปตามแนวชายฝงทะเลของเกาะยาวนอยจนจดปลายแหลม 

สนงาม ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว และเสนตรงที่ลากจากปลายแหลมสนงามจนจดกบั 
เสนตรงที่ลากจากปากคลองหินกอง ตาํบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลทาง 

ทิศตะวนัออกเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร 

ดานใต   จดเสนตรงที่ลากจากปากคลองหินกอง ตําบลเกาะยาวใหญ 

อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลทางทิศตะวันออกเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร 
ดานตะวนัตก จดแนวทีน่้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ 

ดานตะวนัออกของเกาะยาวใหญ ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว ตั้งแตปากคลองหินกอง  

ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนอืตามแนวชายฝงทะเลของเกาะยาวใหญจนจดปลายแหลมเหีย  

ตําบลเกาะยาวใหญ อําเภอเกาะยาว 
(๘) พ้ืนที่นานน้ําทะเลที่วัดจากแนวทีน่้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ  

ตั้งแตหมูที่ ๑ บานโละโปะนอย ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว ไปทางทิศใตตามแนวชายฝงทะเล 
จนสุดเขตหมูที่ ๑ บานโละโปะใหญ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐  
เมตร 

(๙) พ้ืนที่นานน้ําทะเลในเขตจังหวัดพังงาที่วัดจากแนวที่น้ําทะเลลงต่าํสุดตามปกติ

ทางธรรมชาตริอบเกาะชองลัดใหญ ตาํบลพรุใน อําเภอเกาะยาว ออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ 

เมตร ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๒ 
  บริเวณที่ ๒  เขตพื้นที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่ปาชายเลน ไดแก 

(๑) พ้ืนที่ภายในบริเวณ ดังตอไปนี้  
ดานเหนือ  จดแนวเขตพืน้ที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานเหนือซึ่งเปน 

เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดระนอง 

ดานตะวนัออก จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง 
แผนดินหมายเลข ๔ ฟากตะวันออก ในทองที่ตําบลคุระ ตําบลแมนางขาว ตาํบลบางวนั อําเภอ 

คุระบุรี และตาํบลบางนายส ีตําบลโคกเคยีน ตาํบลตะกัว่ปา อําเภอตะก่ัวปา  
ดานใต  จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบางนายสีกับ 

ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา 
 



 ๔ 

ดานตะวนัตก จดแนวชายฝงทะเล ตั้งแตเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางตําบลบางนายสีกับตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา ไปทางทศิเหนือตามแนวชายฝงทะเลของ

ตําบลบางมวงจนจดปากอาวแหลมปอมบริเวณหมูที่ ๒ บานน้าํเค็ม ตาํบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา 
เสนตรงที่ลากตอจากจดุดังกลาวไปจนจดดานใตสุดของแนวชายฝงทะเลดานตะวนัตกของเกาะคอเขา 

ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา  แนวชายฝงทะเลดานตะวนัตกของเกาะคอเขา ไปทางทิศเหนอื 
ตามแนวชายฝงทะเลจนสุดแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกบริเวณหมูที่ ๒ บานนอกนา ตาํบลเกาะคอเขา 

อําเภอตะกั่วปา  เสนตรงที่ลากตอจากจดุดังกลาวไปจนจดดานใตสุดของแนวชายฝงทะเลดานตะวนัตก 
ของเกาะพระทอง ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี บริเวณหมูที่ ๑ บานทุงดาบ  แนวชายฝงทะเล 
ดานตะวนัตกของเกาะพระทอง ไปทางทศิเหนือตามแนวชายฝงทะเลจนสุดแนวชายฝงทะเลดาน

ตะวันตกบริเวณหมูที่ ๔ บานปากจก ตาํบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี  เสนตรงที่ลากตอจากจดุ

ดงักลาวไปจนจดดานใตสุดของแนวชายฝงทะเลดานตะวนัตกของเกาะระบริเวณบานอาวกุนิง่ ตาํบล 
เกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี  แนวชายฝงทะเลดานตะวนัตกของเกาะระ ไปทางทิศเหนือตามแนว 
ชายฝงทะเลจนจดปลายแหลมเกียง ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบรีุ  เสนตรงที่ลากตอจากจดุ
ดังกลาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนจดแนวชายฝงทะเลบริเวณเสนแบงเขตการปกครอง 
ระหวางจังหวัดพังงากับจังหวัดระนอง  

(๒) พ้ืนที่ปาชายเลนที่จําแนกไวตามมตคิณะรัฐมนตร ีเม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๓๐ ในทองที่ตําบลลําแกน ตําบลทุงมะพราว ตําบลทายเหมอืง อําเภอทายเหมือง และตาํบล 
เกาะยาวนอย ตําบลเกาะยาวใหญ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว  

(๓) พ้ืนที่ภายในบริเวณ ดงัตอไปนี้ ยกเวนพื้นที่ในบรเิวณที่ ๑ 
ดานเหนือ  จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข ๔ ฟากตะวันออก ในทองที่ตําบลโคกกลอย ตําบลหลอยูง ตําบลทาอยู ตําบล 
กะไหล ตําบลกระโสม อําเภอตะกั่วทุง ตาํบลตากแดด ตําบลถ้ําน้ําผดุ ตําบลทายชาง ตาํบลปากอ 

ตําบลนบปริง อําเภอเมืองพังงา และตาํบลถํ้าทองหลาง ตําบลโคกเจริญ ตาํบลทบัปดุ อําเภอทับปดุ 
ดานตะวนัออก จดแนวเขตพืน้ที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวนัออก 
ดานใต  จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองพังงา 

กับอําเภอเกาะยาว เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอตะกั่วทุงกับอําเภอเกาะยาว และแนวเขต
พ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานตะวันตกซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดพังงากับ 
จังหวัดภูเก็ต  

ดานตะวนัตก จดบริเวณที่ ๓ บริเวณตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง  
  บริเวณที่ ๓  เขตพืน้ที่คุมครองเพื่อการวางไขของเตาทะเล ไดแก 

(๑) พ้ืนที่บริเวณชายหาดดานตะวันตกของเกาะพระทอง ตําบลเกาะพระทอง  
อําเภอคุระบุรี เร่ิมจากหมูที่ ๔ บานปากจก ไปทางทิศใตจนสุดเขตหมูที่ ๑ บานทุงดาบ 
 
 
 



 ๕ 

(๒) พ้ืนที่บริเวณชายหาดเริม่จากเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลลําแกน 

กับตาํบลทายเหมือง อําเภอทายเหมือง ไปทางทิศใตจนจดเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัด

พังงากับจังหวัดภูเก็ต 
  บริเวณที่ ๔  ไดแก พ้ืนที่อําเภอเกาะยาว ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๒  
  บริเวณที่ ๕  เขตพื้นที่คุมครองเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ไดแก พ้ืนที่ภายใน

บริเวณที่วัดจากเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔  
ฟากตะวนัออก ตามแนวทางหลวงแผนดนิหมายเลข ๔ ไปจนจดแนวที่น้ําทะเลลงต่าํสุดตามปกต ิ
ทางธรรมชาต ิในทองทีต่ําบลบางมวงและตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา  
  บริเวณที่ ๖  ไดแก พ้ืนที่นอกเหนือจากบรเิวณที่ ๑ ถึงบริเวณที่ ๕ 
 

  ขอ ๓  ในพืน้ที่ตามขอ ๒ หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี ้ 
  (๑) ภายในบรเิวณที่ ๑  
        (ก) การลวงล้ําลําน้ํา ยกเวนกระชังเล้ียงปลา กุง หรือหอย และอาคารหรือ 

การลวงลํ้าที่มีลักษณะตามขอ ๔ (๑) ถึง (๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในนานน้าํไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรับอนญุาต 

        (ข) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล  

        (ค) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทํา 
ใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการังถูกทําลาย

หรือเสียหาย เชน การเดนิทองเที่ยวใตทะเล (sea walker) ในแนวปะการัง การทอดสมอเรือในแนว
ปะการัง เวนแตเปนกิจการสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการของรัฐที่มคีวามจําเปนตามที่คณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  

หรือเปนการกระทําเพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมประมง 

        (ง) การเลนเรือสกูตเตอร เจตสกี และกิจกรรมที่ใชเรือลากทุกชนิด 

        (จ) การจบัหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่กําหนดในบญัชีทายประกาศนี้ 

เวนแตเปนการจับหรือการครอบครองของทางราชการเพื่อการศึกษาวจิยัทางวิชาการ การคุมครอง  

การเพาะพันธุ การเพาะเลี้ยง การจําหนาย หรือกิจการสวนสัตวสาธารณะซึ่งไดรับอนุญาตจาก 

กรมประมง หรือการครอบครองของเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง หรือการเพาะเลี้ยงเพื่อจําหนาย  

ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดพังงา แลวแตกรณี 

        (ฉ) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปนการคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําให 

เสียหาย ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถตุามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุและ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการ

ดําเนนิการของทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร 
 
 
 



 ๖ 

  (๒) ภายในบริเวณที่ ๒ 

        (ก) การทําเหมือง เวนแตพ้ืนที่ทีค่ณะรัฐมนตรีมีมติผอนผันใหดาํเนินการได 
        (ข) การขุด ตัก หรือดดู กรวด ดนิ หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพ่ือการคา 

        (ค) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบ หรือมีความจาํเปนเพือ่กิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

        (ง) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตกรณีทีไ่ดผานการบาํบดั

ตามมาตรฐานของทางราชการแลว         
(จ) การเพาะเลี้ยงกุงเพ่ือการคา เวนแตเปนการเพาะเลี้ยงในกระชัง หรือ 

เปนผูประกอบกิจการกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคบัและไดจดทะเบียนหรือข้ึนทะเบยีนบญัชีรายชือ่ 

กับกรมประมง โดยจะตองปฏิบัตติามหลกัเกณฑ เง่ือนไข และมาตรการที่กรมประมงกาํหนด และ 

ตองไมเพ่ิมจํานวนพื้นที่เพาะเล้ียงกุงจากที่มีอยูเดิม     
  (๓) ภายในบริเวณที่ ๓ 

        (ก) การขุด ถม หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณชายหาด ที่กอใหเกิดอันตราย  
หรือมีผลกระทบ หรือทําใหบริเวณแหลงวางไขของเตาทะเลถูกทําลายหรือทําใหเสียหาย 
        (ข) เก็บ หา นําออกไป หรือกระทําดวยประการใด ๆ ใหเปนอนัตรายตอ 
เตาทะเลและไขเตาทะเล 
        (ค) การกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดอนัตรายหรือมผีลกระทบในทางการ

เปล่ียนแปลงระบบนิเวศนของพื้นที่จากลกัษณะตามธรรมชาติ หรือทําใหบริเวณแหลงวางไขของ 
เตาทะเลถูกทาํลายหรือเสียหาย เวนแตการติดตั้งปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวร 
  (๔) ภายในบริเวณที่ ๔ 

        (ก) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบหรือมีความจาํเปนเพือ่กิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดย 
ความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตร ี
        (ข) การลวงล้ําลําน้ํา ยกเวนกระชังเล้ียงปลา กุง หรือหอย และอาคารหรือ 

การลวงลํ้าที่มีลักษณะตามขอ ๔ (๑) ถึง (๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในนานน้าํไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรับอนญุาต 
        (ค) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตกรณีทีไ่ดผานการ 
บําบัดตามมาตรฐานของทางราชการแลว 
        (ง) การเพาะเลี้ยงกุงเพ่ือการคา เวนแตเปนการเพาะเลี้ยงในกระชัง หรือ 

เปนผูประกอบกิจการกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคบัและไดจดทะเบียนหรือข้ึนทะเบยีนบญัชีรายชือ่ 
กับกรมประมง โดยจะตองปฏิบัตติามหลกัเกณฑ เง่ือนไข และมาตรการที่กรมประมงกาํหนด และ 

ตองไมเพ่ิมจํานวนพื้นที่เพาะเล้ียงกุงจากที่มีอยูเดิม  
 
 



 ๗ 

        (จ) การติดตั้งปายหรอืส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับตดิหรือตั้งปายตามแนวทางหลวง 
หรือทางสาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนว 

ทางหลวงหรือทางสาธารณะและพื้นที่ใกลเคียง หรือในลกัษณะที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอืน่หรือ

ทรัพยของผูอ่ืน รวมทั้งปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับตดิหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะ 

ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดบัน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๔๐ เมตร ข้ึนไป หรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 

เกินรอยละสามสิบหา 
        (ฉ) การกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิม 
หรือทําใหทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป เวนแตการติดตั้งปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะ 

ไมถาวร 
        (ช) การขับข่ียานพาหนะในบริเวณชายหาด ยกเวนเรือ  
        (ซ) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปนการคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําให 
เสียหาย ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถตุามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุและ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการ

ดําเนนิการของทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร  
(๕) ภายในบริเวณที่ ๕   

        (ก) การถม ปรับพื้นที ่หรือปดกั้น ซึง่ทําใหแหลงน้าํสาธารณะตื้นเขิน หรือ

เปล่ียนทิศทาง หรือทําใหแหลงน้ํานัน้ไมอาจไหลไปไดตามปกต ิ
        (ข) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตกรณีทีไ่ดผานการบาํบดั

ตามมาตรฐานของทางราชการแลว 
        (ค) การติดตั้งปายหรอืส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับตดิหรือตั้งปายตามแนวทางหลวง

หรือทางสาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนว 
ทางหลวงหรือทางสาธารณะและพื้นที่ใกลเคียง หรือในลกัษณะที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอืน่หรือ

ทรัพยของผูอ่ืน รวมทั้งปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับตดิหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะ 

ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดบัน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๔๐ เมตร ข้ึนไป หรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 

เกินรอยละสามสิบหา 
        (ง) การกระทําใด ๆ ทีก่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิม 

หรือทําใหทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป เวนแตการติดตั้งปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะ 

ไมถาวร 

        (จ) การขับข่ียานพาหนะในบริเวณชายหาด ยกเวนเรือ  

(๖) ภายในบริเวณที่ ๖ 

        (ก) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่ง เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบ หรือมีความจําเปนเพื่อกิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดย 

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี



 ๘ 

        (ข) การลวงล้ําลําน้ํา ยกเวนกระชังเล้ียงปลา กุง หรือหอย และอาคารหรือ 

การลวงลํ้าที่มีลักษณะตามขอ ๔ (๑) ถึง (๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  

ออกตามความในพระราชบญัญัติการเดนิเรือในนานน้าํไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรับอนญุาต 
        (ค) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตกรณีทีไ่ดผานการ 
บําบัดตามมาตรฐานของทางราชการแลว 
        (ง) การติดตั้งปายหรอืส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับตดิหรือตั้งปายตามแนวทางหลวง 
หรือทางสาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของ 
แนวทางหลวงหรือทางสาธารณะและพื้นทีใ่กลเคียง หรือในลักษณะทีน่าจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่น

หรือทรัพยของผูอ่ืน รวมทั้งปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับตดิหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะ 

ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดบัน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๔๐ เมตร ข้ึนไป หรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 

เกินรอยละสามสิบหา 
        (จ) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปนการคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําให 
เสียหาย ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถตุามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุและ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเปนการ

ดําเนนิการของทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร 

  ในกรณีที่ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับตดิหรือตั้งปายที่ไดรับอนญุาตในบริเวณที่ ๔ 

บริเวณที่ ๕ และบริเวณที่ ๖ ตดิตั้งหรือสรางข้ึนเหนือที่สาธารณะ ตองมีขนาดไมเกิน ๑ ตารางเมตร 

หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางไมเกิน ๑๐ กิโลกรัม และมีความสูงไมเกิน ๖ เมตร  กรณีที่ตดิตั้งหรือ

สรางข้ึนเหนือที่เอกชน ใหมรีะยะหางจากที่สาธารณะในแนวราบบนพืน้ดินและในอากาศอยางนอย 
สองเทาของความสูงของปายในแนวดิ่ง  
   
  ขอ ๔  ในพืน้ที่ตามขอ ๒ หามกอสราง ดดัแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารใด ๆ 
เปนอาคารหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) โรงงานทกุประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน

ประเภทซัก อบ รีด โรงงานทําน้ําแข็ง โรงงานทําน้ําดื่ม และโรงงานทําน้ําใหบริสุทธิ์ ที่ใชเคร่ืองจักร 
ไมเกิน ๒๐๐ แรงมา และมีพ้ืนที่อาคารรวมไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร โรงงานปรับคณุภาพของเสียรวม

ชุมชน โรงงานที่เก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค และโรงงานที่จําเปนตองกอสรางทดแทนของเดิม 

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานใหดีกวาเดิมและไมเขาขายขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน แตการเพิ่มเครื่องจักรเพ่ือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมใหกระทําได  ทั้งนี ้ใหกอสรางไดเฉพาะ 

ในบริเวณพื้นที่เดิมเทานัน้ 
  (๒) อาคารเลีย้งสัตวทุกชนิดที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน 
เกิน ๑๐ ตารางเมตร หรือกิจการเลี้ยงสัตวเพ่ือการคา หรือที่กอเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการ

สาธารณสุข 
 
 



 ๙ 

  (๓) ฌาปนสถาน เวนแตเปนการกอสรางทดแทนของเดิมในพืน้ที่เดมิ พรอมดวย

ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของฌาปนสถาน รวมตลอดถึงส่ิงกอสรางและอาคารประกอบของ 
ระบบดังกลาว 
  (๔) สุสาน เวนแตเปนกรณทีี่ไดใชประโยชนเต็มพื้นที่เดิมที่ไดจัดไวเพ่ือการนั้นแลว 

ใหกอสรางใหมได  แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร  และมีระยะหาง 
จากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพ่ือการบริโภคไมนอยกวา ๓๐๐ เมตร 

(๕) สถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ

ปโตรเลียมเหลว เวนแตสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานทีใ่ชกาซ และสถานทีจ่ําหนายอาหาร 

ที่ใชกาซ 
  (๖) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีจํานวนหองพัก

ตั้งแต ๘๐ หอง ข้ึนไป ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๔ ใหสรางไดไมเกิน ๓๐ หอง 
  (๗) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่อยูในทีด่นิแปลงเดียวกนัหรือติดตอกันไปใช 
ประโยชนเพ่ือใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบคุคลอื่นใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาว 
โดยมีคาตอบแทน ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรม และมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดเกิน ๓๐ หอง 

ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๖ และกรณทีี่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชดาํเนินการในเขต

อุทยานแหงชาติภายใตบังคบักฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ  

 

  ขอ ๕  ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคารหรือจะ 

ดําเนนิโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี ้ในพื้นที่ตามขอ ๒ เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

เบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณ ีตอสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามหลักเกณฑ วิธกีาร และระเบยีบปฏิบตัิที่กําหนดไว 
ตามมาตรา ๔๖  

  (๑) การกอสรางอาคารหรอืการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี ้
ใหจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้งตน 
        (ก) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศที่มีจาํนวนหองพักตั้งแต ๑๐ หอง  

ถึง ๗๙ หอง 
        (ข) อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีจํานวน

หองพักตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง 
        (ค) กิจการที่นําบานพกัอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือตดิตอกัน  
ไปใชประโยชนเพ่ือใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาว 
โดยมีคาตอบแทน ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรม และมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดตั้งแต ๑๐ หอง 
ถึง ๗๙ หอง 
        (ง) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต  
๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง  
 
 



 ๑๐ 

        (จ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพ่ือประกอบการพาณิชยที่มี 
จํานวนทีด่ินแปลงยอยตั้งแต ๑๐ แปลง ถึง ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่นอยกวา ๑๙ ไร  
        (ฉ) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนที่มีขีดความสามารถในการบาํบดั 
น้ําเสียไดไมเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ตอวัน หรือสถานท่ีที่ใชในการกําจดัมูลฝอยที่มีปริมาณในการ

กําจดัไมเกิน ๕๐ ตัน ตอวัน เวนแตโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
        (ช) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต ๑๐๐ ตันกรอส  
แตไมถึง ๕๐๐ ตันกรอส 
        (ซ) ทางหลวงหรือถนนสวนบคุคลตัง้แตสองชองเดินรถขึ้นไปทีก่อสราง 

บนพื้นดินที่มคีวามลาดชันเกินรอยละยี่สิบหา และมีความยาวตอเนื่องกันตั้งแต ๕๐๐ เมตร ถึง  
๑,๕๐๐ เมตร   
  (๒) การกอสรางอาคารหรอืการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี ้ 
ใหจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 
        (ก) การกอสรางอาคารหรือการดําเนนิโครงการหรือประกอบกิจการประเภท 

ตาง ๆ ที่มีขนาดเกินกวาที่กําหนดไวใน (๑) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ)  

        (ข) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีระยะหาง 
จากแนวชายฝงทะเลนอยกวา ๕๐ เมตร     
        (ค) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุม 
อาคาร  

ในกรณีที่มีการดดัแปลงหรอืเปลี่ยนการใชอาคาร หรือเปล่ียนแปลงการดําเนนิ 
โครงการหรือประกอบกิจการใด ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ตองเสนอ

รายงานตามทีกํ่าหนดในวรรคหนึ่งดวย 
 
  ขอ ๖  เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอม 
ในพื้นทีต่ามขอ ๒ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและตดิตามผลการคุมครอง 
ส่ิงแวดลอมขึ้น เพ่ือทําหนาที่ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบังคบัใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ตามประกาศนี้ และใหความเห็นชอบการนําแผนงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมไปปฏิบตัิการ 
  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน

กรรมการ ผูแทนสวนราชการประจําจังหวัดหรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ นายอาํเภอที่เก่ียวของ 
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ที่อยูในพื้นทีไ่มเกินสามคน ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวของกับเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

หรืออุตสาหกรรมที่อยูในพื้นที่ไมเกินสามคน และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในพื้นที่ไมเกินสามคน เปนกรรมการ และใหทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 
 



 ๑๑ 

  กรรมการตามวรรคสองใหผูวาราชการจังหวัดพังงาเปนผูเสนอชื่อตอรัฐมนตรภีายใน 
หกสิบวนันบัแตวันทีป่ระกาศนี้ใชบงัคบั 
 
  ขอ ๗  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและสนับสนนุการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 

ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่จะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เก่ียวของกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพืน้ที่ตามขอ ๒ จดัทําแผนงาน ดังตอไปนี ้ 
  (๑) แผนงานสรางจิตสํานึกและความตระหนักดานสิ่งแวดลอมใหชุมชนในทองถ่ิน 

มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 
  (๒) แผนงานการเผยแพรความรูและการประชาสัมพันธใหแกชุมชนในทองถ่ิน 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนนิการดแูลรักษาส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับ 
แผนงานของทองถ่ินนั้น 
  แผนงานตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ 

ใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น แลวเสนอใหคณะกรรมการตามขอ ๖ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
  ขอ ๘  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและสนับสนนุการฟนฟูและบาํรุงรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามขอ ๒ ใหจังหวัดมีหนาที่ ดังตอไปนี ้
  (๑) ดาํเนินการใหมีการฟนฟูและบาํรุงรักษาพ้ืนทีป่าชายเลนที่มสีภาพรกรางวางเปลา 

หรือเลิกการใชประโยชนตามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว ใหสอดคลองกับแผนการจัดการ 

ปาชายเลนของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหพ้ืนที่นั้นฟนคืนสูธรรมชาติโดยเร็ว เพ่ือเปน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา และเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกธรรมชาติ  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตามขอ ๖ 
  (๒) ดําเนนิการจัดระเบียบชายหาดบริเวณแหลงทองเที่ยว เพ่ือดํารงไวซึ่งเอกลักษณ

ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมของทองถ่ิน และไมกอใหเกิดการทําลายทัศนียภาพและส่ิงแวดลอม   
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ ๖ 
   

  ขอ ๙  ในพื้นที่ตามขอ ๒ หากมีกฎหมายใดกาํหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม

เร่ืองใดไวโดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมต่ํากวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือมีมาตรการ 

ที่ดีกวาในการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี ้ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครอง 
ส่ิงแวดลอมทีกํ่าหนดไวในกฎหมายนั้น 
 
  ขอ ๑๐  ใหผูมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ 
ในพื้นทีต่ามขอ ๒ ปฏิบตัิการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ 
 
 
 
 



 ๑๒ 

ขอ ๑๑  การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดทีต่องหามมิใหดําเนินการตามขอ ๓  
และขอ ๔ ที่ไดรับอนญุาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคบั ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะสิ้นกาํหนด 
ระยะเวลาทีไ่ดรับอนญุาต  ทัง้นี้ มใิหกระทําหรือประกอบกิจกรรมหรือกิจการใดเพิ่มขึ้นหรือนอกเหนือ 
จากที่ไดรับอนุญาตไวแลว  

  ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะดาํเนินการนัน้ตอไปภายหลัง 

ส้ินระยะเวลาที่ไดรับอนญุาต ใหยื่นคําขอตออายุหรือย่ืนคาํขออนญุาตใหมตามกฎหมายวาดวยการนัน้ 

แลวแตกรณี  
การอนุญาตตามวรรคสอง ใหอนุญาตตามพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิม 
 
ขอ ๑๒  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  

ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบตัิตามประกาศนี้ แตหามดดัแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารดังกลาวให 
เปนอาคารชนดิหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามทีกํ่าหนดไวในประกาศนี ้
 

ขอ ๑๓  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน

การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการ 
นั้นกอนวันที่ประกาศนีใ้ชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับ

ยกเวนไมตองปฏิบัตติามประกาศนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ

ประกาศนี้ไมได 

 
  ขอ ๑๔  ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน 
ตนไป และมีระยะเวลาการบงัคับใชหาปนบัแตวนัที่ประกาศมีผลใชบังคับ 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

 
    

                                     (นายเกษม  สนิทวงศ ณ อยุธยา)  

                                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

สําเนาถูกตอง

 
 
 

(นางอุษา  เกียรติชัยพิพัฒน) 
ผูอํานวยการกองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ 35 ง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 



บัญชีทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง  กาํหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ในทองที่อําเภอคุระบุรี อําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง อําเภอตะกั่วทุง  
อําเภอเมืองพังงา อําเภอทับปุด และอําเภอเกาะยาว จงัหวัดพงังา  

ลงวนัที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 
Acanthuridae 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus 

ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus 

ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Naso 

ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus 

ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Antennariidae 

 ๖ ปลากบทุกชนิดในวงศ (Family) Antennariidae    

Apogonidae 

๗ ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae   

Balistidae 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Abalistes 

ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistapus 

ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Balistoides 

ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys 

ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Odonus 

ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Pseudobalistes 

ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Rhinecanthus 

ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus)  Sufflamen 

 ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

 

 

 

 

 

 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Batrachoididae  

 ๑๖  ปลาคางคกทุกชนิดในวงศ  (Family) Batrachoididae   

Blenniidae 

 ๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

 ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes 

  



 ๒ 
 
ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

๒๖ 

๒๗ 

๒๘ 

๒๙ 

๓๐ 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus)  Ecsenius 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennlus 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus 

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarlas  

  

Carapidae 

 ๓๑  ปลาไขมุกทุกชนิดในวงศ (Family) Carapidae   

Carcharhinidae 

 ๓๒  ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae  ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม. 

Centriscidae 

 ๓๓  ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family)  Centriscidae    

Chaetodontidae 

 ๓๔  ปลาผีเส้ือ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ  (Family) 

Chaetodontidae 

  

Cirrhitidae 

 ๓๕  ปลาเหย่ียวทุกชนิดในวงศ  (Family) Cirrhitidae   

Ephippidae 

 ๓๖  ปลาหูชางทุกชนิดในสกุล (Genus) Platax  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Gobiidae 

 ๓๗ 

๓๘ 

๓๙ 

๔๐ 

๔๑ 

๔๒ 

๔๓ 

๔๔ 

๔๕ 

๔๖ 

 

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris 

ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Amblygobius 

ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Asterpteryx 

ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Bethygobius  

ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Callcgobius  

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Cryptocentrus 

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Ctenogobiops 

ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Eviota 

ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Exvrias 

ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Gnatholepis 

 

  

 



 ๓ 
 
ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 

๔๗ 

๔๘ 

๔๙ 

๕๐ 

๕๑ 

๕๒ 

๕๓ 

๕๔ 

๕๕ 

ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล(Genus) Gobiodon  

ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Istigobius 

ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล(Genus) Mahidolia 

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Myersina 

ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Priolepis 

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Stonogobiops 

ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Trimma 

ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea 

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล  (Genus) Vanderhorstla 

  

Grammistidae  

 ๕๖ ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae     

Haemulidae  

 ๕๗ 

๕๘ 

ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Diagramma    

ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Plectorhinchus 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Holocentridae 

๕๙ ปลาขาวเมาน้ําลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae     

Kuhliidae 

๖๐ ปลาหางธงทุกชนิดในสกุล (Genus) Kuhlia     

 Labridae 

 ๖๑ ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae      

Malacanthidae  

 ๖๒ 

๖๓ 

ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus    

ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus 

  

Microdesmidae 

 ๖๔ 

๖๕ 

๖๖ 

ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus)  Nemateleotris   

ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus 

ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris 

  

Monacanthidae 

 ๖๗ ปลาวัวทุกชนิดในวงศ (Family) Monacanthidae  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Muraenidae 

 ๖๘ ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae      

 
 
 



 ๔ 
 
ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 

Ostraciidae 

 ๖๙ ปลาปกเปากลองทุกชนิดในวงศ (Family) Ostraciidae   

Pempheridae 

 ๗๐ ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae   

Pinguipedidae (Mugiloididae) 

 ๗๑ ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis   

Plesiopidae 

 ๗๒ ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae   

Pomacanthidae 

 ๗๓ ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae   

Pomacentridae 

 ๗๔ ปลาสลิดหิน และปลาการตูนทุกชนิดในวงศ (Family) 

Pomacentridae 

  

Pristidae 

 ๗๕ ปลาฉนากทุกชนิดในวงศ (Family) Pristidae   

Pseudochromidae 

 ๗๖ 

๗๗ 

๗๘ 

๗๙ 

ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus 

ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus 

ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis 

ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops 

  

Rhinobatidae 

 ๘๐ ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family) Rhinobatidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.  

Scaridae 

 ๘๑ ปลานกแกวทุกชนิดทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.  

Scorpaenidae 

๘๒ ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family) Scorpaenidae   

Serranidae 

 ๘๓ ปลากะรังแดงเลือดนกชนิด Aethaloperca rogaa  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

๘๔ ปลากะรังลายเสนชนิด Anyperodon leucogrammicus  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

๘๕ ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Cephalopholis  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

๘๖ ปลากะรังหนางอนชนิด Cromileptes altivelis  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

๘๗ ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Epinephelus ยกเวนปลากะรัง

ดอกแดงชนิด Epinephelus coioides 

 ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

 



 ๕ 
 
ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 

Ostraciidae 

 ๘๘ 

๘๙ 

๙๐ 

๙๑ 

ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล  (Genus) Liopropoma 

ปลากะรังทุกชนิดในสกุล  (Genus) Plectropomus 

ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล  (Genus) Pseudanthias 

ปลากะรังหางวงเดือนทุกชนิดในสกุล  (Genus) Variola 

  

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Siganidae 

 ๙๒ 

๙๓ 

ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus 

ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides 

  

  

Solenostomidae 

 ๙๔ ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae    

Sphyrnidae 

 ๙๕ ปลาฉลามหัวคอนทุกชนิดในวงศ (Family) Sphyrnidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม. 

Stegostomidae 

 ๙๖ ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด  Stegostoma fasciatum   

Syngnathidae 

 ๙๗ 

๙๘ 

๙๙ 

๑๐๐ 

๑๐๑ 

๑๐๒ 

๑๐๓ 

๑๐๔ 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus 

  

Tetraodontidae 

๑๐๕ 

๑๐๖ 

ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron 

ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster 

  

Torpedinidae 

๑๐๗ ปลากระเบนไฟฟาทุกชนิดในวงศ  (Family) Torpedinidae   

Toxotidae 

 ๑๐๘ ปลาเสือพนน้ําทุกชนิดในวงศ (Family) Toxotidae   

Tripterygiidae 

 ๑๐๙ ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae   

Zanclidae 

 ๑๑๐ ปลาผีเส้ือเทวรูปชนิด  Zanclus comutus   
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